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Van:
Aan:

Onderwerp:

FW: Verslaving aan spelkaarten en toot boxes

Datum:

donderdag ISjanuari 2018 15:01:49

Bijlagen:

iniaaeOOl.pno

Verzonden: donderdag ISjanuari 2018 14:52

AamfmHIP
Onderwerp: RE: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes

Beste^^B
l.rteett u ooit mensen behandeld die verslaafd waren aan het openen dan wel verzamelen van spelkaarten, zoals Magic
en Pokemonkaarten?
a. Nee

l.Heeft u ooit mensen behandeld die verslaafd waren aan het openen van zogenaamde loot boxen?
a. Nee, Ik ben geen behandeiaar maar preventiewerker. Wei besteed Ik tijdens gastiessen over gamen aandacht
aan iootboxen. Tijdens deze lessen geven de meeste gamers wei aan te grinden voor camo's en hierdoor ook
ianger door te gaan dan ze wiilen. Ik kan me voorsteilen dat dit vage info is voor een onderzoek. Mochtje
nog vragen hebben boor ik het graag.
Met vriendeliike aroet.

Brijder Jeugd Noord-Holland
Kees Boekestraat 20, 1817 EZ Alkmaar
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www.BrijdfM-leugd.nl
www.Twitter.eom/hriiderimKid

Brijder jeugd is onderdeel van de Parnassia Grq^
Van
Verzonden: donderdaa 18 lanuan 2018 14:47
Aan:

jnderwerp

ersiaving aan speiKaarten en loot ooxes

Van:!

Verzonden^on^rdag 18 januari 2018 13:47

Aan;(|||||^^H|B
Ond^Jerp^W: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes
HoI^B
Wll je deze vraag ultzetten naar de preventlecollega's en naar de jeugd behandelaren?
Vrlendelljke qroet.

Brijder Jeugd Noord-Holland
Richard Holkade 4, 2033 PZ Haarlem
Ingang aan de Oorkondelaani

Nlet aanwezig op woensdag

www.briiderieu9d.nl
www.twitter.com/briiderieuQd

Brijder Jeugd is onderdeel van de Parnassia Groep

Van:(__^

kansspelautoritelt.nll

Verzonden^oensdag : januarl 2018 13:37

Aan:^^^m

Ondewerp^erslavlng aan spelkaarten en loot boxes
Beste reiatie,

Vanuit uw praktijkervaring leg ik graag de volgende twee vragen aan u voor:
1. Heeft u ooit mensen behandeld die verslaafd waren aan het openen dan wel verzamelen van spelkaarten, zoals Magic
en Pokemonkaarten?

2. Heeft u ooit mensen behandeld die verslaafd waren aan het openen van zogenaamde loot boxen?
Indien u zeif nlet mensen met versiavingsprobiematiek behandeit verzoek ik u - indien mogeiijk - vanuit uw expertise over
kansspelverslaving antwoord op bovenstaande vragen te geven.
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Ik verzoek u uw reactie uiterlijk 24 januari te doen toekomen.

(O

Biivoorbaa^eel dank voor uw medewerking en vriendelijke groet.

Coordineiend adviseur preventie kansspelverslaving
Afdeling Toezicht en Consument
Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50
|
2515 XP
|
Den Haag
Postbus 298 I 2501 CG
|
Den Haag

Ml
W www.kan^spelaiitoriteit.nl
Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod

Alle e-mail berichten (inciusief bijlagen) van de Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De
Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of onvoliedigheid van de hierin verstrekte informatie geen
aansprakeiijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inciusief bijlagen) rechten worden
ontleend. De inhoud van dit bericht (inciusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de
Kansspelautoriteit u dit bericht te venvijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst de Kansspelautoriteit u op de
onrechtmatigheid van het gebruiken, kopieren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inciusief bijlagen).

Disclaimer:

De informatie in dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) benoemd in de
verzendlijst.

Vertrouwelijke informatie zal niet m.b.v. de e-mail verstuurd worden. Externe gebruikers moeten
deze informatie ophalen met behulp van ParnasRia flroep veilig mailen.
Indien deze E-mail per ongeluk naar u verzonden is en/of het duidelijk is uit de inhoud van deze
E-mail dat dit bericht niet voor u bestemd is, dient u de E-mail direct te vernietigen. In het

kader van het beroepsgeheim wordt u dringend verzocht deze informatie niet te gebruiken en niet
te verspreiden. Indien mogelijk verzoeken wij u de afzender op de hoogte te stellen van de
onjuiste adressering.
De afzender neemt geen verantwoordelijkheid voor schade, die ontstaat door het gebruik van de
gegevens en/of documenten die middels deze E-mail worden verspreid.

